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Ä Í Å Â Å Í    Ð Å Ä 

за заседанието на комисия “Съдебна администрация”+ 

íà 28 ÿíóàðè  2014 ã. – 09.00 ÷àñà, çàëà 312 

 

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, 

 

Предлагам заседанието на Комисията да протече при следния дневен 

ред9 

 

0- Искане от председателя на Âúðõîâåí àäìèíèñòðàòèâåí ñúä за 

даване на съгласие за9 

, преназначаване на съдебен служител от длъжност „куриер” на 

длъжност „съдебен деловодител”+ на основание чл- 57+ ал- 0+ т- 2 от КТ+ 

считано от /1-/1-1/04 г-: 

, назначаване на съдебен служител на освободената длъжност 

„куриер”+ на основание чл- 57+ ал- 0+ т- 2 и т- 3 от КТ+ считано от /1-/1-1/04 

г- 

 

1- Искане от председателя на Àäìèíèñòðàòèâåí ñúä ãð. Âåëèêî 

Òúðíîâî за увеличаване щатната численост а съда с 1 .две. щ-бр- за 

длъжност „съдебен помощник”- 

 

2- Искане от председателя на Ðàéîíåí ñúä ãð. Âàðíà за увеличаване 

щатната численост на съда с 03 .четиринадесет. щ-бр- за съдебни 

служители+ както следва9 

, 5 .шест. щ-бр- за длъжност „съдебен деловодител”: 

, 4 .пет. щ-бр- за длъжност „съдебен секретар”: 

, 0 .една. щ-бр- за длъжност „съдебен архивар”: 

, 1 .две. щ-бр- за длъжност „призовкар” 

 

3- Искане от председателя на Ðàéîíåí ñúä ãð. Êàðíîáàò за 

трансформиране на свободна длъжност „съдебен секретар” в длъжност 

„съдебен деловодител” и даване на съгласие за назначаване на съдебен 

служител на длъжност „съдебен деловодител”+ на основание чл- 57+ ал- 0+ т- 

3 от КТ- 
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4- Искане от и-ф- председател на Ðàéîíåí ñúä ãð. Êîñòèíáðîä за 

даване на съгласие за сключване на граждански договор за изпълняване 

функциите на длъжността „системен администратор”- 

 

5- Уведомление от и-ф- председател на Ðàéîíåí ñúä ãð. Âåëèíãðàä за 

трансформиране на свободна длъжност „съдебен деловодител” в длъжност 

„съдебен секретар”- 

 

6- Искане от и-ф- председател на Ðàéîíåí ñúä ãð. Âåëèíãðàä за даване 

на съгласие за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител 

на трансформираната длъжност „съдебен секретар”+ считано от /1-/1-1/04 

г- 

 

7- Писмо от главния секретар на ВСС с приложено писмо от 

министъра на правосъдието за представяне на писмени предложения за 

изменения и допълнения в ЗСВ+ НК и НПК+ които да се представят на 

Комисия по правни въпроси â ñðîê äî 30 ÿíóàðè 2015 ã., както и 

определяне на представители за включване в междуведомствени работни 

групи по тяхното изготвяне- 

 

8- Решение на Комисия „Публична комуникация” от 1/-/0-1/04 г- 

относно предоставяне на информация по изпълнението на Плана за 

действие за изпълнение на Комуникационната политика на ВСС за 

периода 1/04,1/04 г-+ в срок до /4-/1-1/04 г- 

 

0/- Писмо от Софийска градска прокуратура относно преписка по 

повод жалба от Ирена Венциславова Луканова срещу председателя на 

Районен съд гр- Кнежа- 

 

00- График и Структура на Националната програма за реформи за 

1/04 г-+ изпратени от министъра на финансите за сведение и 

изпълнение- 

 

01- Молба от адв- Гергана Витанова от САК относно предоставяне на 

поименно щатно разписание на Районен съд гр- Смолян+ в изпълнение на 

съдебно удостоверение по гр- д- 00/1.1/03 г- по описа на РС,Кърджали- 

 

02- Покана за участие в Национална конференция за популяризиране 

на актуализираните и новоразработените обучителни програми на ИПА в 

рамките на проект С02,11,0.05-/3-1/03 г- „Изграждане на капацитет на 
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ИПА за изследвания+ обучение и приложение на иновативни европейски 

практики в доброто управление”+ изпратена от Институт по публична 

администрация- 

 

03- Писма от органи на съдебната власт в изпълнение на решение на 

ВСС по протокол № 26.20-/6-1/04 г-+ доп-т- 18- 

 

04- Разни 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ 

„СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ”9 .П. 

ДИМИТЪР УЗУНОВ 


